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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati Nr.1. Dr.Sc.Flora Ferati, asistent 
Emri dhe mbiemri Flora Ferati 
Datëlindja dhe vendlindja 03.03.1978, Mitrovicë 
Grada shkencore Doktor në Bioteknologjinë Bimore 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) 
Asistente për grup lëndësh në Inxhinieri të 
mjedisit dhe Inxhinieri kimke 

Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është 
rizgjedhje) 

30.09.2014 

Universiteti/fakulteti/departamenti 
Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini”, 
Fakulteti Teknologjisë Ushqimore, Dega e 
Teknologjisë  

Arsimimi i lartë  

Studimet themelore-Universiteti, Fakulteti, 
departamenti, titulli i fituar, viti i diplomimit, 
nota mesatare  

Universiteti i Prishtinës, Fakuklteti i 
Xehetarisë dhe Metalurgjisë, Dega e 
Teknologjisë, Inxhinier i diplomuar i 
Teknologjisë, 2005, 8.3. 

Studimet master/Magjistraturë-Universiteti, 
Fakulteti, departamenti, titulli i fituar, viti i 
diplomimit, nota mesatare 

Universiteti I Prishtinës, Fakulteti I Xehetarisë 
dhe Metalurgjisë, Dega e Teknologjisë, Master 
i shkencave teknike, 2010, 9.6. 

Studimet e doktoraturës-Universiteti, Fakulteti, 
departamenti, titulli i fituar, viti i doktorrimit, 
(nostrimifikimi nese kandidati ka doktorruar 
jashte vendit) 

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave 
Natyrore, Drejtimi Bioteknologji Bimore, 
Doktor në Bioteknologjinë Bimore E nostrifi-
kuar me Ref.Nr.6-2154, në Prishtinë më 
23.05.2017 

  
Kandidati Nr.2. Dr.Sc.Agron Veliu 
Emri dhe mbiemri Agron Veliu 
Datëlindja dhe vendlindja 25.01.1075, fshati Polac-Skenderaj 
Grada shkencore Doktor i Shkencave Teknike 
Titulli akademik (nëse është rizgjedhje)   
Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është 
rizgjedhje) 

  

Universiteti/fakulteti/departamenti   
Arsimimi i lartë  

Studimet themelore-Universiteti, Fakulteti, 
departamenti, titulli i fituar, viti i diplomimit, 
nota mesatare  

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Xehetarisë 
dhe Metalurgjisë, Dega e Teknologjisë, 
Inxhinier i diplomuar i Teknologjisë, 2005, 
7.56(shtatë e 56/100).  

Studimet master/Magjistraturë-Universiteti, 
Fakulteti, departamenti, titulli i fituar, viti i 
diplomimit, nota mesatare 

Universiteti I Prishtinës, Fakulteti I Xehetarisë 
dhe Metalurgjisë, Dega e Teknologjisë, Mag-
jistër i Shkencave Teknike-Drejtimi: Inxhinie-
ria e Mbrojtjes së Mjedisit 2005  

Studimet e doktoraturës-Universiteti, Fakulteti, 
departamenti, titulli i fituar, viti i doktorrimit, 
(nostrimifikimi nese kandidati ka doktorruar 
jashte vendit) 

Universiteti I Prishtinës, Fakulteti i Xehetarisë 
dhe Metalurgjisë, Dega e Teknologjisë, Doktor 
i Shkencave Teknike, 2009. 
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Kandidati Nr.3. Dr.Sc.Faruk Hajrizi 
Emri dhe mbiemri Faruk Hajrizi 
Datëlindja dhe vendlindja 21.02.1979, Mitrovicë 

Grada shkencore 
Doktor në Proceset e Trajtimit të Lëndëve të 
Para Natyrore dhe të Mbeturinave Industriale 
Urbane 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje)   
Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është 
rizgjedhje) 

  

Universiteti/fakulteti/departamenti    
Arsimimi i lartë  

Studimet themelore-Universiteti, Fakulteti, 
departamenti, titulli i fituar, viti i diplomimit, 
nota mesatare  

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Xehetarisë 
dhe Metalurgjisë, Dega e Teknologjisë, 
Inxhinier i diplomuar i Teknologjisë, 2004, 
8.50  

Studimet master/Magjistraturë-Universiteti, 
Fakulteti, departamenti, titulli i fituar, viti i 
diplomimit, nota mesatare 

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Xehetarisë 
dhe Metalurgjisë, Dega e Teknologjisë, Mastër 
i Shkencave Teknike-Lëmi i Teknologjisë-
Inxhinieri Kimike, 2008  

Studimet e doktoraturës-Universiteti, Fakulteti, 
departamenti, titulli i fituar, viti i doktorrimit, 
(nostrimifikimi nese kandidati ka doktorruar 
jashte vendit) 

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të 
Natyrës, Doktor në Proceset e Trajtimit të 
Lëndëve të Para Natyrore dhe të Mbeturinave 
Industriale Urbane, E nostrifikuar me 
Ref.Nr.6-4054, në Prishtinë më 08.11.2016 

Sqarim: Në këtë tabelë paraqitën shenimet për secilin kandidatë që i shkruhet raporti. Të shtohën tabela, 
varësisht nga numri i kandidatëve.  

 
1. Përmbledhje e aktivitetit shkencor të kandidatit,                                                            

Kandidati Nr.1 Dr.Sc.Flora Ferati,asistent                                                                                                 
Tabela 1.  
Përmbledhja e kategorive dhe e numrit të përgjithshëm të punimeve shkencore të kandidatit, të cilat tregojnë 
origjinalitetin dhe ndikimin e punës së tij shkencore (në këtë pjesë të raportit shënohen publikimet më të 
rëndësishme të kandidatit bazuar në CV-në e tij) 

 Numri i publikimeve 

Veprimtaria shkencore e kandidatit Nga fillimi i 
karrierës 

Në 4 vjetët e fundit 
(për assientë në 3 

vjetët e fundit) 

Publikimet shkencore në revistat me “impact faktor” si autor kryesor
*
 1 3 

Publikimet shkencore në revistat me “impact faktor” si koautor 4 1 

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si autor kryesor   

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si koautor   

Publikimet në kongreset ndërkomb. si “proceedings”; autor kryesor 1 2 

Publikimet në kongreset ndërkombëtare si “proceedings”; koautor  1 

Ligjërata në konferenca dhe në universitete të BE (si ligjërues i ftuar)   

Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në Kosovë   

Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në rajon   
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Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkomb. si autor kryesor 1 4 

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor 4  

Monografitë shkencore si autor kryesor   

Monografitë shkencore si koautor   

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Recenzent  në revistat me “impact faktor”    

Recenzent  në revistat pa “impact faktor”    

Shërbime në lidhje me Fakultetin   

Shërbime në lidhje me Universitetin   

(Kontribute të tjera shkencore dhe artistike) dispenca per studente te 

studimeve themelore –Master 

  

Sqarim: 1. Autor kryesor konsiderohet personi, emri i të cilit gjendet i pari në listën e autorëve ose është i 
shënuar si autor korespodent i punimit me recension ndërkombëtar. 

 

 

Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 1.  
(Komisioni vleresues duhet të japë informata për tipin e publikimeve, për revistën në të cilën ka botuar autori 

duke iu referuar statusit të kandidatit në kuadër të punimit (p.sh. autor i parë etj), "impact factorin" e revistës, 

shtepinë botuese, "impact factorin" personal, etj. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin 

është mbështetur dhe i cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbeshtetëse 

për të dhënat e paraqitura duhët të bashkëngjiten në këtë raport) 

Dr.Sc.Flora Ferati, asistent, nga fillimi i karrierës (të dhënat e prezantuar në Tabelën 1) ka 

publikime të punimeve shkencore me Impakt faktor, Pa impakt faktor, proccedings, pjesëmarrje 

në konferenca ndërkombëtare të shoqëruara me prezantime si autor kryesor dhe koautor nga 

lëmi që mbulon.  

Punimet kryesore shkencore të kandidatit (përfshirë nga zgjedhja e fundit gjithsej 7) të publikuar 

në revistat shkencore me impakt faktor (tre punime si autor kryesor dhe një punim si koautor), 

pa impakt faktor dhe procedings (dy publikime dy si autor i parë dhe një si koautor) 

Kandidati në katër vitet e fundit ka marr pjesë në katër konferenca të përcjellura me abstrakte 

(në librat e abstrakteve) dhe me prezantime. 

 

Me qëlim të qasjes më të lehtë dhe argumentit për tipin e publikimeve po i ofrojmë të dhënat e 

revistave; 

 

-Revista shkencore JIEAS është e indeksuar dhe cituar në: Index Copernicus-IC=6,59, CAS 

(Chemical Abstract Servicel), Global Impact Factor-GIF 2015=0,876, ProQuest, CAB online, 

EBSC0 Host, WorldCat, Agricola, Scirus, Ulrich, Australian Research Online, The National 

Library of Finland, Agrosbiotech, NAAEE, Journalseek, EnvirOne, EnviroInfo, Environmental-

Expert, Google Scholar, Dmoz. http://www.jieas.com/  

 

-Revista shkencore “Environmental Monitoring and Assessment”, është një revistë që ka 
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impakt faktori 1.687 me Springer International Publishing;  ISSN: 0167-6369 (Print) 1573-

2959 (Online), https://doi.org/10.1007/s10661-015-4524-4 

-Revista shkencore “International journal of ecosystems and ecology” (IJEES), ISSN 2224-

4980, impakt faktor IARC Impact Factor (USA), IF= 2016: 1.463; 2015: 0.861; është e 
indeksuar me Scopus Indexed Journal, me ISI-Tompson Reuters. www.ijees.net/journal   

 
2. Përmbledhje e aktivitetit shkencor të kandidatit,                                                            

Kandidati Nr.2 Dr.Sc.Agron Veliu                                                                                     
Tabela 1.   
Përmbledhja e kategorive dhe e numrit të përgjithshëm të punimeve shkencore të kandidatit, të cilat tregojnë 
origjinalitetin dhe ndikimin e punës së tij shkencore (në këtë pjesë të raportit shënohen publikimet më të 
rëndësishme të kandidatit bazuar në CV-në e tij) 

 Numri i publikimeve 

Veprimtaria shkencore e kandidatit Nga fillimi i 
karrierës 

Në 4 vjetët e fundit 
(për assientë në 3 

vjetët e fundit) 

Publikimet shkencore në revistat me “impact faktor” si autor kryesor
*
 3 2 

Publikimet shkencore në revistat me “impact faktor” si koautor 2   

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si autor kryesor   

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si koautor    

Publikimet në kongreset ndërkomb. si “proceedings”; autor kryesor 1  

Publikimet në kongreset ndërkombëtare si “proceedings”; koautor 1  

Ligjërata në konferenca dhe në universitete të BE (si ligjërues i ftuar)   

Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në Kosovë 6  

Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në rajon   

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkomb. si autor kryesor 1  

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor 11  

Monografitë shkencore si autor kryesor   

Monografitë shkencore si koautor   

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Recenzent  në revistat me “impact faktor”    

Recenzent  në revistat pa “impact faktor”    

Shërbime në lidhje me Fakultetin   

Shërbime në lidhje me Universitetin   

(Kontribute të tjera shkencore dhe artistike) dispenca per studente te 

studimeve themelore –Master 

  

Sqarim: 1. Autor kryesor konsiderohet personi, emri i të cilit gjendet i pari në listën e autorëve ose është i 
`shënuar si autor korespodent i punimit me recension ndërkombëtar. 
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Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 1.  
(Komisioni vleresues duhet të japë informata për tipin e publikimeve, për revistën në të cilën ka botuar autori 

duke iu referuar statusit të kandidatit në kuadër të punimit (p.sh. autor i parë etj), "impact factorin" e revistës, 

shtepinë botuese, "impact factorin" personal, etj. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin 

është mbështetur dhe i cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbeshtetëse 

për të dhënat e paraqitura duhët të bashkëngjiten në këtë raport) 

Dr.Sc.Agim Veliu, nga fillimi i karrierës (të dhënat e prezantuara në Tabelën 1), ka publikime 

shkencore me Impakt faktor, Pa impakt faktor, Proceedings, pjesëmarrje në konferenca 

ndërkombëtare të shoqëruara me prezantime si autor kryesor dhe koautor. 

Punimet shkencore të kandidatit, në katër vitet e fundit si autor i parë ka dy publikime të botuara 

në revistën shkencore me impakt faktor JIEAS.  

 

-Revista shkencore JIEAS është e indeksuar dhe cituar në: Index Copernicus-IC=6,59, CAS 

(Chemical Abstract Servicel), Global Impact Factor-GIF 2015=0,876, ProQuest, CAB online, 

EBSC0 Host, WorldCat, Agricola, Scirus, Ulrich, Australian Research Online, The National 

Library of Finland, Agrosbiotech, NAAEE, Journalseek, EnvirOne, EnviroInfo, Environmental-

Expert, Google Scholar, Dmoz. http://www.jieas.com/  

  
 

3. Përmbledhje e aktivitetit shkencor të kandidatit,                                                            
Kandidati Nr.3 Dr.Sc.Faruk Hajrizi                                                                                              
Tabela 1.  
ojnë origjinalitetin dhe ndikimin e punës së tij shkencore (në këtë pjesë të raportit shënohen publikimet më të 
rëndësishme të kandidatit bazuar në CV-në e tij) 

 Numri i publikimeve 

Veprimtaria shkencore e kandidatit Nga fillimi i 
karrierës 

Në 4 vjetët e fundit 
(për assientë në 3 

vjetët e fundit) 

Publikimet shkencore në revistat me “impact faktor” si autor kryesor  1 

Publikimet shkencore në revistat me “impact faktor” si koautor   

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si autor kryesor  3 

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si koautor   

Publikimet në kongreset ndërkomb. si “proceedings”; autor kryesor  2 

Publikimet në kongreset ndërkombëtare si “proceedings”; koautor   

Ligjërata në konferenca dhe në universitete të BE (si ligjërues i ftuar)   

Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në Kosovë   

Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në rajon   

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkomb. si autor kryesor   

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor   

Monografitë shkencore si autor kryesor   

Monografitë shkencore si koautor   

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   
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Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Recenzent  në revistat me “impact faktor”    

Recenzent  në revistat pa “impact faktor”    

Shërbime në lidhje me Fakultetin   

Shërbime në lidhje me Universitetin   

(Kontribute të tjera shkencore dhe artistike) dispenca per studente te 

studimeve themelore –Master 

  

Sqarim: 1. Autor kryesor konsiderohet personi, emri i të cilit gjendet i pari në listën e autorëve ose është i 
shënuar si autor korespodent i punimit me recension ndërkombëtar. 

 

 

Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 1.  
(Komisioni vleresues duhet të japë informata për tipin e publikimeve, për revistën në të cilën ka botuar autori 

duke iu referuar statusit të kandidatit në kuadër të punimit (p.sh. autor i parë etj), "impact factorin" e revistës, 

shtepinë botuese, "impact factorin" personal, etj. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin 

është mbështetur dhe i cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbeshtetëse 

për të dhënat e paraqitura duhët të bashkëngjiten në këtë raport) 

Kandidati Dr.Sc.Faruk Hajrizi (të dhënat e prezantuar në Tabelën 1) ka punime shkencore të 

publikuara me Impakt faktor, Pa impakt faktor dhe proccedings. 

Punimet shkencore të kandidatit si autor i parë ka një publikim me Impakt faktor, dhe si autor i 

parë në tre publikime Pa Impakt Faktor, poashtu ka dy publikime si autor i parë me nivelin e 

publikimit Proceedings). 

Me qëlim të qasjes dhe argumentit për tipin e publikimeve po i ofrojmë të dhënat e revistave; 

 

-Journal of Environmental Science and Engineering B4, nga David Publishing Company  

ISSN 2162-5263 (Print) & ISSN 2162-5271 (Online), DOI:10.17265/2162-5263  

http://www.davidpublisher.org/Home/Journal/JESE-B 

 

-Journal of Earth Science 1 (2015) Betty Jones&Sisters Publishing ISSN 2372-5176  

http://www.bettyjonespub.com 

-International Scientific Journal, Micro Macro&Mezzo Geo Information, ISSN 1857-9000 

(print), EISSN 1857-9019 (electronic) me Global Impact Factor (2015)=0.722, http://mmm-
gi.geo-see.org/journal/ 

-Union of scientists in Bulgaria me ISSN 1311-9419, konsiderohet revistë ndërkombëtare pasi 

ka borde editorale ndërkombëtare, http//www.sobplovdiv.com/images/nauchni trudove/   

-Libër i punimeve-Proceedings Book, Konferenca e përbashkët Ballkanike, Balkan Joint 

Conference 2014, “Water and Energy-Uji dhe Energjia”, www.shukos.net  

-Proceedings Book, “Essays on Ecosystem and Environmental Research”                 

International Conference of Ecosystems ICE 2015, 

https://sites.google/site/envhealthassociation/international-conference-of-ecosystems-tirana-

albania-june-2015/proceedings-book-ice2015 
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Punimet relevante të kandidatit*, Tabela 2.  
Kandidati nr.1 Dr.Sc.Flora Ferati, asistent 
Punimet shkencore ose të arriturat artistike të kandidatit, të cilat e tregojnë origjinalitetin, 
ndikimin shkencor dhe citimin e publikimit në nivel ndërkombëtar. 

Të dhënat për punimet: 

Autorët / Titulli / Revista / Viti / Vëllimi / Numri / Faqet, 
vegeza 

“Impact 

factor” 

Pa 

“Impact 

factor” 

Nr. i 

Citim

eve 

  

1.  Flora Ferati, Arjana Kraja–Ylli “Multivariate Statistical 

Analysis for the Surface Water Quality of Trepça and 

Sitnica Rivers, Kosovo“, J. Int. Environmental 

Application & Science (JIEAS), (2016) Vol. 11(1), pp.92-

99, ISSN 1307-0428, http://www.jieas.com/ 

(2015) 

GIF= 

0.876 

  

  

2. Flora Ferati, Mihone Kerolli-Mustafa, Arjana Kraja–Ylli 

“Assessment of heavy metal contamination in water and 

sediments of Trepça and Sitnica Rivers, Kosovo, using 

pollution indicators and multivariate cluster analysis”, 

Environmental Monitoring and Assessment (2015) 

187:338, DOI 10/1007/s10661-015-4524-4, pp.1-15 

https://www.researcgate.net/publication/275657744 

 Springer  

Impact 

Factor= 

1.679 

  

3. Flora Ferati, Ariana Ylli, Mihone Kerrolli “The Impact of 

Mining Industrial Processes of “Trepҫa”Compex in the 

Quality of Rivers Trepҫa and Sitnica”. Journal of 

Internacional Environmental Application& Science, 

(2013), Vol.8/pp.187-192, http://www.jieas.com/ 

GIF= 

0.876 
  

 

4. Mihone Kerolli-Mustafa, Hyrije Koraqi, Flora Ferati, 

Adrian Rama “Evaluating the metal mobility from open-

dumped mining wastes in Kosova: A comparison of three-

stage BCR sequential extraction and toxicity characteris-

tic leaching tests”, International Journal of Ecosystems 

and Ecology Science (IJEES), (2014), Vol.4(4), 557-562 

www.ijees.net/ 

 Universal 

Impact 

factor 

(2013)= 

0.541  

  

5. Mihone Kerolli, Flora Zabergja, Shefqet Rashani, Hamdi 

Visoka, Elvane Kelmendi, Ramadan Uka “The level of 

concentration of lead, zinc, cadmium and nickel in urban 

soil 2 Korriku ,Kosova.”, Journal of Internacional 

Environmental Application& Science, (2008), 

Vol.3/pp.180-185, http://www.jieas.com/ 

GIF=0.876    

6. Flora Zabergja, Mihone Kerolli, Asllan Vitaku “The GIF=0.876   
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physic-chemical and bacteriological contamination of 

water in Sitnica, Iber and Lushta rivers” Journal of 

Internacional Environmental Application& Science, 

(2009), Vol.4. pp.22-27, http://www.jieas.com/  

   

7. Hamdi Visoka Ramadan Uka, Mihone Kerolli, Flora 

Zabergja, AsllanVitaku ”Monitoring Surface and Ground 

water of the Industrial Park “Trepça” in Mitrovicë”, 

Journal of Internacional Environmental Application& 

Science, (2009), Vol.4(1). pp.108-111, 

http://www.jieas.com/ 

GIF=0.876   

  

8. Hamdi Visoka Mihone Kerolli, Flora Zabergja –Ferati, 

Ramadan Uka ”Pollution of the Marec river by waters 

from Artana (Novo Bërda) Mine”, Journal of 

Internacional Environmental Application& Science, 

(2009), Vol.4(2). pp.164-166, http://www.jieas.com/ 

GIF=0.876   

 
Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojne kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it 

(nenet përkatëse: 155, 156, 157, 158, 159 dhe 160). Nese punimet kane impact faktore shenohet vlera e tij ne te 

kunderten shenohet shenja X te rubrika pa impact faktore. Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 

lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në këtë tabelë. Komisioni  vleresues mund te 

barasvleresoj 2 punime si  koautor  me 1 punim si  autor  kryesor  Kryetari i komisionit mund të ftohet 

nga Komisioni i studimeve për shpjegime plotësuese lidhur me raportin e recensionit. Publikimet e radhitura në 

këtë tabelë (edhe në formë të shtypur) duhet t'i dorëzohen si dëshmi Komisionit të studimeve së bashku me 

raportin e recensionit. 

 
Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 2.  
(Komisioni vlerësues komenton/diskuton të dhënat e paraqitura në tabelën e mësiperme, duke dhënë informata 
për: revistën në të cilën ka botuar autori (duke pasur kujdes që të bëhet dallimi i revistës me recension 
ndërkombëtar dhe me faktor impakti me revision e cila botohet jashtë Kosovës, por nuk ka recension ndërkombëtar 
dhe faklor impakti), "impact factorin" e revistës, shtëpinë botuese, "impact factorin" personal, etj. duke men» 
parasysh fushën e publikimeve dhe lëndët në të cilat konkurron kandidati. Komisioni duhet të interpretojë dhe të 
diskutoje edhe statusin e kandidatit në kuadër të punimit (p.sh. autor i parë etj). Anetarët e komisioneve 
vlerësuese duhet të kenë kujdes që pjesëmarrja në konferenca dhe abstraklet nga konferencat,  nuk mund të 
paraqiten si punime shkencore. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin është mbëshietur, i 
cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura 
duhet të bashkëngjiten në këtë raport) 

  

Dr.Sc. Flora Ferati, asistente ka të publikuara 8 punime shkencore me “impakt faktor”, me 

recension ndërkombëtar të indeksuar dhe cituar, qoftë si autor i parë apo koautor, ashtu siç janë 

prezantuar në tabelën 2. 

 

-Në revistën Journal of International Environmental Aplication and Science (JIEAS) në katër 

vitet e fundit ka të publikuara si autor kryesor punimet me numër rendor (1 dhe 3) dhe punimi 

me numër 6 është publikuar në vitin 2009 siç është prezantuar në tabelën 2; Ndërsa si koautor ka 

të publikuara punimet e publikuara në kohë para 4 viteve e që në tabelën 2 paraqiten me numër 

rendor (5, 7 dhe 8). Punimet e publikuara në këtë revistë kanë impakt faktor Global Impact 

factor (GIF)2015=0.876, dhe është e indeksuar dhe cituar. Burimi i të dhënave gjendet në 



UNIVERSITETI I MITROVICËS “ISA BOLETINI” 

Raporti i Komisionit recensues për zgjedhjen e stafit akademik 

 

 
10 

 

vegzën http://www.jieas.com/   

 

-Scientific Journal published by Springer “Environmental Monitoring and Assessment” 

kandidati ka të publikuar një punim si autor i parë siç prezantohet në tabelën 2 me numër rendor 

2. Publikimet në këtë revistë shkencore kanë impakt faktor Springer 1.679. Burimi i të dhënave 

gjendet në vegzën https://www.researcgate.net/publication/275657744   

 

-Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES), vlerësohet me Universal Impact factor 

(2013)= 0.541. Kandidati ka një publikim si koautor në vitin 2008 që prezantohet me numër 

rendor 4 në tabelën 2. Burimi i të dhënave gjendet në vegzën www.ijees.net/  
 

  
Punimet relevante të kandidatit*, Tabela 2.  
Kandidati nr.2. Dr.Sc.Agorn Veliu 
Punimet shkencore ose të arriturat artistike të kandidatit, të cilat e tregojnë origjinalitetin, 
ndikimin shkencor dhe citimin e publikimit në nivel ndërkombëtar. 

Të dhënat për punimet: 

Autorët / Titulli / Revista / Viti / Vëllimi / Numri / Faqet, 
vegeza 

“Impact 

factor” 

Pa 

“Impact 

factor” 

Nr. i 

Citimev

e 

1. Agron Veliu “Determination of heavy metals in soil in the 

industrial area”, Jorunal International Environmental   

Application&Science (JIEAS), (2016), Vol.11(4), pp.391-

395, www.jieas.com  

GIF 

(2015)

=0.876 
  

2. Agron Veliu, Vehbi Berisha “Assessment of water quality 

parametrs during the environmental impact assessment for 

industrial Complex of NewCo.Ferronikeli”, Jorunal 

International Environmental Application&Science 

(JIEAS), (2015), Vol.10(4), pp.470-474, www.jieas.com 

GIF 

(2015)

=0.876 

  

3. Raif Bytyçi, Osman Berisha, Agron Veliu “Rehabilation 

of empty areas from exploration of Kosovo lignite”, 

Jorunal International Environmental Application&Science 

(JIEAS), (2011), Vol.6(2), pp.285-289, www.jieas.com  

GIF= 

0.876 
  

4. Agron Veliu, Shefqet Mekaj “The determination of 

deposited dust and heavy metals in the industrial area of 

Ferronikeli smelter”, Jorunal International Environmental 

Application&Science (JIEAS), (2010), Vol.5(3), pp.364-

368, www.jieas.com 

GIF= 

0.876 
  

5. Agron Veliu, Sadri Gashi, Musa Rizaj “Air monitoring at 

Ferronikeli smelter and influence in the environment“ 

Jorunal International Environmental Application&Science 

(JIEAS), (2009), Vol.4(4), pp.428-432, www.jieas.com 

GIF= 

0.876 
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6. Agron Veliu, Afrim Syla “Air pollution with patriculate 

matter and heavy metals of Kosova Thermal Power 

Plant”, Jorunal International Environmental 

Application&Science (JIEAS), (2008), Vol.3(4), pp.280-

287, www.jieas.com 

GIF= 

0.876 
  

7. Afrim Syla, Agron Veliu, Kadri Berisha, Emin Karakashi, 

Islam Fejza “The determination of some trace elements 

(Pb, Cd and Zn) in fine parcicles PM10 in Mitrovica 

urban atmosphere” Jorunal International Environmental 

Application&Science (JIEAS), (2008), Vol.2(3&4), 

pp.51-56, www.jieas.com 

GIF= 

0.876 
  

 
Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojne kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it 

(nenet përkatëse: 155, 156, 157, 158, 159 dhe 160). Nese punimet kane impact faktore shenohet vlera e tij ne te 

kunderten shenohet shenja X te rubrika pa impact faktore. Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 

lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në këtë tabelë. Komisioni  vleresues mund te 

barasvleresoj 2 punime si  koautor  me 1 punim si  autor  kryesor  Kryetari i komisionit mund të ftohet 

nga Komisioni i studimeve për shpjegime plotësuese lidhur me raportin e recensionit. Publikimet e radhitura në 

këtë tabelë (edhe në formë të shtypur) duhet t'i dorëzohen si dëshmi Komisionit të studimeve së bashku me 

raportin e recensionit. 

 
Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 2.  
(Komisioni vlerësues komenton/diskuton të dhënat e paraqitura në tabelën e mësiperme, duke dhënë informata 
për: revistën në të cilën ka botuar autori (duke pasur kujdes që të bëhet dallimi i revistës me recension 
ndërkombëtar dhe me faktor impakti me revision e cila botohet jashtë Kosovës, por nuk ka recension ndërkombëtar 
dhe faklor impakti), "impact factorin" e revistës, shtëpinë botuese, "impact factorin" personal, etj. duke men» 
parasysh fushën e publikimeve dhe lëndët në të cilat konkurron kandidati. Komisioni duhet të interpretojë dhe të 
diskutoje edhe statusin e kandidatit në kuadër të punimit (p.sh. autor i parë etj). Anetarët e komisioneve 
vlerësuese duhet të kenë kujdes që pjesëmarrja në konferenca dhe abstraklet nga konferencat,  nuk mund të 
paraqiten si punime shkencore. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin është mbëshietur, i 
cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura 
duhet të bashkëngjiten në këtë raport) 

  

Dr.Sc.Agron Veliu ka të publikuara 8 punime shkencore me “impakt faktor”, me recension 

ndërkombëtar të indeksuar dhe cituar, qoftë si autor i parë apo koautor, ashtu siç janë prezantuar 

në tabelën 2. 

-Në revistën Journal of International Environmental Aplication and Science (JIEAS), kandidati  

Dr.Sc.Agron Veliu, në katër vitet e fundit ka të publikuara si autor kryesor dy punime me numër 

rendor (1 dhe 2), punimet tjera të cilat janë të publikuara në periudhën kohore para vitit 2013 

kandidati ka një punim si autor kryesor me numër rendor 6 dhe punimet tjera si koautor me 

numër rendor 3, 4, 5 dhe 7 siç  prezantohen në tabelën 2. 

 Punimet e publikuara në këtë revistë kanë impakt faktor Global Impact factor 

(GIF)2015=0.876, dhe është e indeksuar dhe cituar. Burimi i të dhënave gjendet në vegzën 

http://www.jieas.com/  
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Punimet relevante të kandidatit*, Tabela 2.  
Kandidati nr.3. Dr.Sc.Faruk Hajrizi  
 
Punimet shkencore ose të arriturat artistike të kandidatit, të cilat e tregojnë origjinalitetin, 
ndikimin shkencor dhe citimin e publikimit në nivel ndërkombëtar. 
 
  

Të dhënat për punimet: 

Autorët / Titulli / Revista / Viti / Vëllimi / Numri / Faqet, 
vegeza 

“Impact 

factor” 

Pa 

“Impact 

factor” 

Nr. i 

Citimev

e 

1. Faruk Hajrizi, Shefqet Rashani, Spiro Dushku, Rasim 

Veseli, and Sadete Hajrizi “Reduktimi i COD me sistemin 

e trajtimit biofilmik të ujërave të ndotura urbane”, 

MicroMacro&Mezzo Geo Information, (2015), Nr.5, 

fq.178-185. http://mmm-gi.blogspot.mk/p/indexing.html  

Faktor 

Impakti

=0.615 

  

2. Faruk Hajrizi, Shefqet Rashani, Spiro Dushku “Removal 

of nitrogen in urban watewater tretament plant in 

Skenderaj-optimization of the process”, Scientific Works 

of the Union of Scientists Plovdiv, (2015), Vol.XVII, 

pp.45-49. http://www.sobplovdiv.com/images/nauchni 

trudove/  

 X  

3. Faruk Hajrizi, Shefqet Rashani, Spiro Dushku, Rasim 

Veseli, and Sadete Hajrizi “Primary factor affecting the 

Rate of Nitrofication during Treatment of Watewter in 

Skenderaj”, Journal of Earth Science, (2015), Vol.1, Nr.1, 

pp.1-7. http://www.bettyjonespub.com  

 X  

4. Faruk Hajrizi, Shefqet Rashani, Spiro Dushku, Rasim 

Veseli, and Sadete Hajrizi “Phosphorus reduction from 

Urban Wastewater Treatment Plant with Tricking Filters”, 

Journal of Environmental Science and Engineering B”, 

(2015), Vol.4, Nr.7 (Serial Number 37), pp.354-358, 

www.davidpublisher.com  

 X  

 
Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojne kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it 

(nenet përkatëse: 155, 156, 157, 158, 159 dhe 160). Nese punimet kane impact faktore shenohet vlera e tij ne te 

kunderten shenohet shenja X te rubrika pa impact faktore. Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 

lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në këtë tabelë. Komisioni  vleresues mund te 

barasvleresoj 2 punime si  koautor  me 1 punim si  autor  kryesor  Kryetari i komisionit mund të ftohet 

nga Komisioni i studimeve për shpjegime plotësuese lidhur me raportin e recensionit. Publikimet e radhitura në 

këtë tabelë (edhe në formë të shtypur) duhet t'i dorëzohen si dëshmi Komisionit të studimeve së bashku me 

raportin e recensionit. 

 
Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 2.  
(Komisioni vlerësues komenton/diskuton të dhënat e paraqitura në tabelën e mësiperme, duke dhënë informata 
për: revistën në të cilën ka botuar autori (duke pasur kujdes që të bëhet dallimi i revistës me recension 
ndërkombëtar dhe me faktor impakti me revision e cila botohet jashtë Kosovës, por nuk ka recension ndërkombëtar 
dhe faklor impakti), "impact factorin" e revistës, shtëpinë botuese, "impact factorin" personal, etj. duke men» 
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parasysh fushën e publikimeve dhe lëndët në të cilat konkurron kandidati. Komisioni duhet të interpretojë dhe të 
diskutoje edhe statusin e kandidatit në kuadër të punimit (p.sh. autor i parë etj). Anetarët e komisioneve 
vlerësuese duhet të kenë kujdes që pjesëmarrja në konferenca dhe abstraklet nga konferencat,  nuk mund të 
paraqiten si punime shkencore. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin është mbëshietur, i 
cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura 
duhet të bashkëngjiten në këtë raport) 

  

Kandidati Dr.Sc.Faruk Hajrizi ka të publikuar 4 punime shkencore me “impakt faktor” një, Pa 

Impakt Faktor tre, me recension ndërkombëtar të indeksuar dhe cituar si autor i parë ashtu siç 

janë prezantuar në tabelën 2. 

 

-Në revistë shkencore Ndërkombëtare MicroMacro&Mezzo Geo Information, kandidati ka të 

publikuar një punim si autor i parë siç prezantohet në tabelën 2. Revista ka impakt faktor 

(2014):0.615. Burimi i të dhënave të revistës gjendet në vegzën http://mmm-

gi.blogspot.mk/p/indexing.html   

 

-Në revistën e publikimeve shkencore të Unionit të shkenctarëv e në Plovdiv-Bullgari, kandidati 

si autor ka të publikuar një punim me numër rendor 2 në tabelën 2. Revista ka bord editorial 

ndërkombëtar dhe recension ndërkombëtar. Burimi i të dhënave gjendet në vegzën 

http://www.sobplovdiv.com/images/nauchni trudove/  

 

-Journal of Earth kandidati ka një publikim si autor i parë, punimi me numër 3 në tabelën 2. 

Revista është e indeksuar dhe cituar në Science Citation Index Expanded (SciSearch), Journal 

Citation Reports/Science Edition, SCOPUS, INSPEC, Chemical Abstracts Service (CAS), 

Google Scholar, EBSCO Discovery Service, CSA, CAB International, Academic OneFile, 

Academic Search, ASFA, CAB Abstracts, Chinese Science Citation Database, Current 

Geographical Publications, Earthquake Engineering Abstracts, Geobase, GeoRef, Global Health, 

Highbeam, INIS Atomindex, OCLC, Petroleum Abstracts, SCImago, Summon by ProQuest, 

Zoological Record. Burimi i të dhënave gjendet në vegzën http://www.bettyjonespub.com 

 

-Journal of Environmental Science and Engineering B është revistë shkencore ndërkombëtare. 

Kandidati në këtë revistë ka një publikim si autor i parë ashtu siç prezentohet në tabelën 2, 

punimi me numër rendor 4. Revista ka bordin editorial dhe recension ndërkombëtar me ISSN 

2162-5263 (Print), ISSN 2162-5271 (Online), me DOI: 10.17265/2162-5263 Burimi i të 

dhënave gjendet në vegzën  www.davidpublisher.com  

  

2. Pervoja në mësimdhenie universitare 
Kandidati nr.1. Dr.Sc.Flora Ferati, asistent 
(Ne këtë pjesë të raportit shenohën gradat paraprake shkencore dhe titujt akademikë të kandidatit, universitetet ku 
ai ka punuar, programet akademike, kualifikimet, angazhimi në institucione jashtë vendit etj. Argumentet relevante 
për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 

 

-28.05.2005, Inxhinieri i diplomuar i teknologjisë, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i 

Xehetarisë dhe Matalurgjisë; 

-25.02.2010, Master i shkencave teknike-Drejtimi Inxhinieria e mbrojtjes së mjedisit   

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Xehetarisë dhe Matalurgjisë; 

-18.11.2016, Doktor i Shkencave. Drejtimi Bioteknologji, Progami Bioteknologji Bimore, 



UNIVERSITETI I MITROVICËS “ISA BOLETINI” 

Raporti i Komisionit recensues për zgjedhjen e stafit akademik 

 

 
14 

 

Universiteti i Shkencave Natyrore-Universiteti i Tiranës. Diploma e doktoratës e nostrifikuar, 

vendimi me numër reference 6-2154, në Prishtinë më 23.05.2017. 

 

-2007, Asistent i ri për grup lëndësh në Departamentin e Teknologjisë, Universiteti i Prishtinës, 

Fakulteti i Xehetarisë dhe Matalurgjisë; 

-2011, Asistent i ri, për grup lëndësh në Departamentin e Teknologjisë, Universiteti i Prishtinës, 

Fakulteti i Xehetarisë dhe Metalurgjisë 

-2014-2017, Asistent, për grup lëndësh në Inxhinieri të mjedisit dhe Inxhinieri kimike, 

Universiteti i Mitrovicës, Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore  
 

 
2. Pervoja në mësimdhenie universitare 
Kandidati nr.2. Dr.Sc.Agron Veliu 
(Ne këtë pjesë të raportit shenohën gradat paraprake shkencore dhe titujt akademikë të kandidatit, universitetet ku 
ai ka punuar, programet akademike, kualifikimet, angazhimi në institucione jashtë vendit etj. Argumentet relevante 
për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 

 

-15.07.2002, Inxhinieri i diplomuar i teknologjisë, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i 

Xehetarisë dhe Matalurgjisë; 

-28.12.2004, Magjistër i shkencave teknike, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Xehetarisë dhe 

Matalurgjisë; 

-25.09.2009, Doktor i Shkencave Teknike. Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Xehetarisë dhe 

Matalurgjisë. 

 

-2006/07, Asistent i angazhuar në Depatamentin e Teknologjisë, në studimet Master në 

drejtimin “Inxhinieria e Mbrojtjes së Mjedisit” në lëndën Trajtimi i ajrit të ndotur, Universiteti i 

Prishtinës, Fakulteti i Xehetarisë dhe Matalurgjisë; 

-01.10.2016, Është i angazhuar në Kolegjin Evropian-European College “Juridica”, në pozitën e 

mësimdhanësit. 

 
2. Pervoja në mësimdhenie universitare 
Kandidati nr.3. Dr.Sc.Faruk Hajrizi 
(Ne këtë pjesë të raportit shenohën gradat paraprake shkencore dhe titujt akademikë të kandidatit, universitetet ku 
ai ka punuar, programet akademike, kualifikimet, angazhimi në institucione jashtë vendit etj. Argumentet relevante 
për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 

 

-23.10.2003, Inxhinieri i diplomuar i teknologjisë, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i 

Xehetarisë dhe Matalurgjisë; 

-24.04,2008, Master i shkencave teknike, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Xehetarisë dhe 

Matalurgjisë; 

-25.09.2009, Doktor në Proceset e Trajtimit të Lëndëve të Para Natyrore dhe të Mbeturinave 

Industriale Urbane. Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës. E nostrifikuar me 

Vendim të Ref.Nr.6-4054, në Prishtinë më 08.11.2016. 

 

-2016/2017, është i angazhuar në marrëdhënie të rregullt pune në Kolegjin “Globus” në pozitën 
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e mësimdhanësit për lëndët: 1.Menaxhimi i Projekteve, 2.Menaxhimi i Cilësisë. 3.Menaxhimi i 

Prodhimit.  

  
3.Përvoja menaxhuese, angazhimet profesionale dhe udhëheqja në 
hulumtim 
Kandidati nr.1 Dr.Sc.Flora Ferati,asistent. 

(Në këtë pjesë të raportit shënohen pozitat dhe funksionet udheheqese, projektet shkencore dhe projektet e tjera 
në të cilat ka marrë pjesë kandidati, statusi i tij në projekt, programi prej të cilit ë shtë financuar projekti, çmimet 
dhe mirënjohjet, kualifikimet e ndryshme, patentat, inovacioni etj. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet 

mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 

 

-Kandidati Dr,Sc.Flora Ferati, asistente, nga viti 2007 me mbarimin e studimeve është  
e angazhuar në punë me studentët, ka marr pjesë në komisionet për mbrojtjen e 
punimeve të diplomave të studentëve në nivelin bachelor dhe master të studimeve.  

-Në vitin 2006 është trajnuar me temën Komunikimi dhe prezantimi efektiv. 

-Në vitin 2008 është trajnuar me OJQ-të lokale në përpilimin dhe implementimin e 
projekteve të fushatës për mbrojtjen e ambientit dhe hapësirës.  

-Në vitin 2017 ka bërë trajnimin për Menaxhimin e zonave të kontaminuara.   

 
3.Përvoja menaxhuese, angazhimet profesionale dhe udhëheqja në 
hulumtim 
Kandidati nr.2 Dr.Sc.Agron Veliu 

(Në këtë pjesë të raportit shënohen pozitat dhe funksionet udheheqese, projektet shkencore dhe projektet e tjera 
në të cilat ka marrë pjesë kandidati, statusi i tij në projekt, programi prej të cilit ë shtë financuar projekti, çmimet 
dhe mirënjohjet, kualifikimet e ndryshme, patentat, inovacioni etj. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet 
mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 

 

-Nga 10.04.200-30.04.2001 ka punuar në OSCE-zyra në Skenderaj, 

-Në vitin shkollor 2006/2007 ka punuar si asistent i angazhuar në drejtimin Inxhinieria e 
Mbrojtjes së Mjedisit, Departamenti i Teknologjisë,  Fakulteti i Xehetarisë dhe 
Metalurgjisë, 

-Nga 01.10.2016, është anagzhuar si mësimdhanës në Kolegjin Evropian “Juridica”. Në 
Prishtinë. 

-Nga 01.11.2006 është me punë në kompaninë “NewCo Ferronikeli Complex L.L.C.” në 
Drenas, si Menaxher në Departamentin e “Kontrollit të Cilësisë dhe Mjedisit” 

-Për periudhën kohore 05.04.2016-05.04.2019 është licencuar si person fizik për 
hartimin e raporteve të VNM-së, nga Qeveria e Republikës së Kosovës, Ministria e 
Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor  

Ka marr pjesë në hartimin e këtyre Raporteve: 

-Maj 2007, Raporti i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për fabrikën e NewCo Ferronikeli 
Complex L.L.C.(Bashkëhartues i VNM-së, Investitori: NewCo Ferronikeli) 

-Shtator 2009, Raporti i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për projektin e “Stacionit të 
Oksigjenit në ferronikel” Hartues kryesor i VNM-së, Investitori: NewCo Ferronikeli) 

-Tetor 2010, Raporti i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për Deponinë e Skories në Sukë  
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(Bashkëhartues i VNM-së, Investitori: NewCo Ferronikeli) 

-Qershor 2011, Raporti i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për NewCo Llamkos Steel 
L.L.L.C. (Hratues kryesor i VNM-së, Investitori: Coresteel group) 

-Tetor 2012, Raporti i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për Minierën e Gllavicës 
(Medevc-Lipjan) (Hartues kryesor i VNM-së, Investitori: NewCo Ferronikeli) 

-Mars-Nëntor 2012, Aplikacioni për “Leje Mjedisore të Integruar (IPPC) për NewCo 
Ferronikeli” (Hartues i projektit të IPPC-së Investitori: NewCo Ferronikeli) 

-Mars 2017, Raporti i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për projektin “Ndërtimi i rrugës 
regjionale R120, segmenti: Magurë-Medevc” (me gjatësi 2.2km), (Hartues i VNM-së, 
Investitori: NewCo Ferronikeli) 

-Qershor 2017, Raporti i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për projektin “Ndërtimi i 
shtallës së Gjedheve (Bullaicave) (Hartues kryesor i VNM-së, Investitori: R&Rukolli, 
Skenderaj).  

 
3.Përvoja menaxhuese, angazhimet profesionale dhe udhëheqja në 
hulumtim 
Kandidati nr.3 Dr.Sc.Faruk Hajrizi 

(Në këtë pjesë të raportit shënohen pozitat dhe funksionet udheheqese, projektet shkencore dhe projektet e tjera 
në të cilat ka marrë pjesë kandidati, statusi i tij në projekt, programi prej të cilit ë shtë financuar projekti, çmimet 
dhe mirënjohjet, kualifikimet e ndryshme, patentat, inovacioni etj. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet 
mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 

 

Kandidati Dr.Sc.Faruk Hajrizi, në vitin shkollor 2016/2017 është i angazhuar si mësim 
dhanës në kolegjin “Globus”, Prishtinë  

-1.08.2016 e tutje është i angazhuar si Mbikqyrës i Projekteve në KUR “radoniqi” 
Gjakovë 

-01.08.2009-24.11.2015 ka qenë kryeshef në KUR “Mitrovica”, Mitroivcë 

-01.07.2004-01.08.2009 Ka qenë i angazhuar me punë në Departamentin e Industrisë në 
Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, si zyrtar i rregullave teknike dhe zyrtar për 
zhvillimin e industrisë kimike, plastikës dhe gomës 

-Në trajnimet e ofruara nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë (2008-2010) është 
trajnuar për fushat: 

Standardet, rëndësia dhe përftimi nga shfrytëzimi i tyre,  

Certifikimi me standardin EN ISO/IEC 17011:2004, 

Sasitë e produkteve të para-paketuara, 

Rolet dhe Parimet e Akreditimit nga Bashkimi Europian, 

Menaxhimi Gjeneral i Ndërmarrjeve Publike të Ujit, 

Parimet dhe aplikimi i Standardit Ndërkombëtar ISO/IEC 17025. 

-Për vitet 2007 dhe 2008 iu ka nda mirënjohje nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë për 
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përgjegjësitë dhe kreativitein në punë.  

   

4. Mobiliteti i kandidatit                                                                                                                  

Kanidati nr.1.  
Dr.Sc.Flora Ferati,asistent 

(Në këtë pjesë të raportit shënohen universitetet në të cilat ka studiuar kandidati, si dhe 
institucionet e tjera në të cilat ai ka qëndruar për qellime pedagogjike shkencore, qendrime: 
hulumtuese jashtë vendit etj. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse per 
te dhenat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 

-Dr.Sc.Flora Ferati, asistent, studimet themelore dhe të masterit i ka kryer në Universitetin e 

Prishtinës, në Fakultetin e Xehetarisë dhe Metalurgisë, në Mitrovicë. Studimet e doktoratës i 

ka kryer në Universitetin e Tiranës në Fakultetin e Shkencave Natyrore. 

-Dr.Sc.Flora Ferati, asistent ka marr pjesë aktive në konferenca dhe simpoziume të ndryshme 

me karakter Ndërkombëtar që argumentohet me Çertifikatat e pjesëmarrjes dhe me publiki-

met e abstrakteve.  

 
4. Mobiliteti i kandidatit 

Kanidati nr.2. 
Dr.Sc.Agron Veliu 

(Në këtë pjesë të raportit shënohen universitetet në të cilat ka studiuar kandidati, si dhe 
institucionet e tjera në të cilat ai ka qëndruar për qellime pedagogjike shkencore, qendrime: 
hulumtuese jashtë vendit etj. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse per 
te dhenat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 
-Dr.Sc.Agron Veliu, studimet themelore, të magjistraturës dhe të doktoratës i ka bërë në Univer-

sitetin e Prishtinës, Fakulteti i Xehetarisë dhe i Metalurgjisë në Mitrovicë.  

Dr.Sc.Agron Veliu ka marr pjesë në konferenca të ndryshme me karakter ndërkombëtar dhe 

kombëtar që argumentohet sipas CV-së së kandidatit me publikimet e abstrakteve.  

 
4. Mobiliteti i kandidatit 
Kanidati nr.3. 
Dr.Sc.Faruk Hajrizi 

(Në këtë pjesë të raportit shënohen universitetet në të cilat ka studiuar kandidati, si dhe 
institucionet e tjera në të cilat ai ka qëndruar për qellime pedagogjike shkencore, qendrime: 
hulumtuese jashtë vendit etj. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse per 
te dhenat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 
-Dr.Sc.Faruk Hajrizi studimet themelore dhe të masterit i ka kryer në Universitetin e Prishtinës, 

në Fakultetin e Xehetarisë dhe Metalurgisë, në Mitrovicë. Studimet e doktoratës i ka kryer në 

Universitetin e Tiranës në Fakultetin e Shkencave Natyrore.  
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5. Përfundimi dhe propozimi (titulli i c ili propozohet) 

 (Anetarët e Komisionit vlerësues janë të obliguar që të shkruajnë një arsyetim të shkurtër 

për titullin i cili propozohet. Ata janë të obliguar që të paraqesin në mënyrë të qartë 

propozimin e tyre vetëm për nje kandidat për nje pozitë (ose për më tepër kandidatë, nëse 

ashtu është kërkuar me konkurs). Komisioni vlëresues përmbledh të dhënat për kandidatët 

që kanë aplikuar dhe sjell konkludimin dhe propozimin e arsyetuar për kandidatin dhe 

titullin në të cilin propozohet (sipas kërkesave të konkursit, Statutit dhe pozitës së 

shpallur) për kandidatin i cili propozohet për pozitën e shpallur. Kjo pjesë e raportit 

ë shtë e përbashkët për të gjithë kandidatet, ndërse 4 kapitujt paraprake shkruhen për 

secilin kandidat veç e veç (për te gjithë kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet për aplikim 

sipas Statutit dhe konkursit). 

 

Nisur nga dokumetacioni i prezantuar dhe rezultatet e punës shkencore, profesionale dhe 

pedagogjike të kandidatëve:  

1.Dr.Sc.Flora Ferati,asistent,  

2.Dr.Sc.Agron Veliu, dhe  

3.Dr.Sc.Faruk Hajrizi.  

Ne antarët e komisionit vlerësues pas shqyrtimit të materialit të paraqitur në konkurs e bazuar në 

Nenin 157 (pika 1, 2, 4 dhe 5) të Statutit të Përkohshëm të Universitetit të Mitrovicës “Isa 

Boletini” konkludojmë se: 

1.Dr.Sc.Flora Ferati, asistent, i plotëson të gjitha kushtet, për t`u zgjedhur në thirrjen akademike 

Profesor Asistent, 

2.Dr.Sc.Agron Veliu,  nuk i plotëson kushtet për tu zgjedhur mësimdhënës,  

3.Dr.Sc.Faruk Hajrizi, nuk i plotëson kushtet për tu zgjedhur mësimdhënës.  
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PROPOZIM 

Mbështetur në Nenin 157 (pika 1, 2, 4 dhe 5) të Statutit të Përkohshëm të Universitetit të 

Mitrovicës “Isa Boletini”, komisioni vlerësues është i mendimit se Kandidati Dr.Sc.Flora Ferati, 

asistent ka përvojë të nevojshme në procesin mësimor Universitar dhe ka thirrjen Asistent. 

Komisioni vlerëson që kandidati i plotëson të gjitha kushtet e parapara me Nenin 157 të Statutit 

të Përkohshëm të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”, mbi zgjedhjen në thirrje të 

mësimdhënësit.  

Prandaj, komisioni vlerësues, ka nderin dhe kënaqësinë t‘i PROPOZOJË Këshillit të Fakultetit 

të Teknologjisë Ushqimore në Mitrovicë dhe Senatit të Universitetit të Mitrovicës “Isa 

Boletini”, që Dr. Sc. Flora Ferati, Asistent, ta zgjedhë në thirrje, respektivisht t’i jep titullin 

akademik PROFESOR ASISTENT për lëndët: Termodinamika kimke, Modelimi i proceseve, 

Elektrokimia, Inxhinieria njedisore, Trajtimi kimik i hedhurinave.  

 
Nënshkrimet origjinale nga anëtaret e Komisionit vlerësues:  
 

1. Prof.Dr.Blerim Barut i, Kryetar  ________________________________ 

  

 

2. Prof.Asoc.Dr.Florent Dobroshi, anëtar         _______________________________ 

 

 

3. Prof.Ass.Dr.Sadija Nikshiq-Kadriu, anëtar  ________________________________ 

 

Datë: 30/07/ 2017 


